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isha van alsenoy

column isha werpt op

Isha is een enthousiaste wereldburger 

 met een hardnekkige schrijfmicrobe. 

Ze houdt van ontdekkingen en 

uitdagingen, blijft immer kritisch en 

verwonderd.

WIE MIJ VERLAAT ZAL  
ALTIJD HEIMWEE HEBBEN
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Geen woorden, maar daden. Ik ren langs de oude 
stenen brug, vastbesloten om te blijven rennen. Net de 
zoveelste poging achter de rug om jou terug te vinden, 
jou opnieuw te raken. Als jij geen woorden vindt, dan 
ik ook niet. Dan zoek ik niet eens. Of dan hou ik er in elk 
geval mee op. Ik heb genoeg moeite gedaan. 
Ik loop voorbij een nachtwinkel, even later voorbij het 
café waar we elkaar leerden kennen. Het is gesloten. 
Zelfs wanneer ik voorbij de verduisterde kroeg flits, 
weet ik nog waar je zat die 
avond. Je keek zo mooi naar 
mij, en ik was zo trots dat ik 
iemand zo mooi kon laten 
kijken. Ook daarom ben ik nu 
zo kwaad. Alles voelt verkeerd. 
Ik heb gedaan wat ik kon. Jou 
nagelopen, ook al was je nog 
slechts een stip aan de horizon. 
Jou gezocht, ook al was je nog 
maar een schim van jezelf. 
Nu kies ik de bestemming. Er 
rijdt een nachttrein van Berlijn 
naar Moskou en die zal ik 
nemen. 
Jij dreigt de hele tijd met weg-
gaan, met vertrekken, met alles 
achterlaten. Je laat me op m’n honger zitten. Ik kan 
geen plannen maken. De woorden blijven onuitgespro-
ken, de zinnen onaf. Onze gesprekken zijn opgedroogd. 
De praktische afspraken over het huishouden vullen de 
kamer, als een excuus voor echt contact.
’Echt contact is niet de bedoeling’, de titel van het boek 
van Connie Palmen, flitst door m’n hoofd. Ironisch dat 
net dit boek jouw laatste geschenk was. 
Ik blijf rennen. Als ik de spoorlijn volg, kom ik sowieso 
in het station. Zo gaat dat in oude steden. ‘k Ben buiten 
adem, hijg wolkjes in de koude lucht. Mijn rugzak 
weegt zwaar en snijdt in m’n schouders. Ik vertraag en 
sluit mijn ogen. 

Dan zie ik je weer. Je buik brandt op mijn netvlies. 
Strak. Mijn hand voelt je huid, ook al duurt het maar 
een seconde. Nee! Het verlangen grijpt m’n onderlijf. 
Ik wil je… Nee! Ik wil je niet! Ik wil weg. Als jij weg wil, 
maar het niet kan, doe ik het wel. Geen woorden maar 
daden!

Via een achteringang van het station loop ik naar de in-
komhal. Het is al laat. Er zit één loketbediende lusteloos 

naar z’n computer te staren. 
Ik ren op hem af. ‘Een enkeltje 
naar Moskou’, zeg ik, ‘voor de 
trein van straks’.
Spoor 7. Hij staat er al. Ik duw 
mijn rugzak in het bagage-
compartiment en plof neer 
in een zetel bij het raam. Het 
heeft iets geruststellends dat 
mensen al bijna twee eeuwen 
reizen met treinen. Hoeveel 
onder hen waren op de vlucht 
voor zoekgeraakte gevoelens? 
Ik kalmeer. Ons verhaal is niet 
uniek. Iedereen neemt ooit wel 
eens afscheid. Het werd tijd dat 
één van ons zei ‘tot hier en niet 

verder.’ 
Nog 4 minuten. Ik leg een leesboek op het tafeltje. 
Mijn agenda. Een potlood. De conducteur fluit de 
deuren dicht. Mijn lijf anticipeert het vertrek van de 
ijzeren locomotief, maar hij staat stil. Nog even. Ik tuur 
naar het perron. Een paar schoenen die me te bekend 
voorkomen onder een jas met een te familiair patroon. 
Betraande ogen. 
Dan zet de trein zich in beweging. 

*uit een gedicht van Johanna Pas www.johannapas.be. 

De woorden  
blijven onuit- 
gesproken, 
de zinnen onaf. 
Onze gesprekken 
zijn opgedroogd.


